
HAILUODON METSÄSTYSSEURA RY 
 

TOIMINTA- JA RIISTANHOITOSUUNNITELMA 
VUODELLE 2023 

 

YLEISTÄ 

 
Järjestetään vuosikokous maaliskuussa sekä syyskokous syyskuussa. 

Metsästysseura omalla toiminnallaan edesauttaa säilyttämään ampumaradan Hailuodossa. 

Nuorisotoimintaa lisätään yhdessä Hailuodon Riistanhoitoyhdistyksen kanssa. 

Kannustetaan jäseniä talkootoimintaan. 

Huolehditaan aktiivisesti metsästysvuokrasopimusten teosta. 
 

 

RIISTANHOITO 

 
Huolehditaan riittävästä riistan ruokinnasta. 

Jatketaan rytikasvustojen niittämistä ja anotaan saaristonhoitotukea Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselta. 

Pidetään yllä pienpetojen vähentämiskilpailua, parhaat palkiten. 

Suoritetaan hirvien lentolaskenta keväällä entiseen tapaan ja mahdollisesti tarvittaessa syksyllä. 

Jatketaan sekä seuran jäsenten, että vierasmetsästäjien palauttamien saalisilmoitusten tilastointia.  

Osallistutaan Hailuodon riistanhoitoyhdistyksen järjestämään riistakolmiolaskentaan. 
 

 

METSÄSTYS 

 

Metsästysseura ei lisää rauhoitusalueita, mutta hyvän riistakannan ylläpitämiseksi käyttää 

riistakohtaisia rajoituksia. 

Tehostetaan metsästyksen valvontaa järjestämällä metsästyksen valvontapäiviä. 

Pyritään ennaltaehkäisemään metsästysrikkeitä ja rikoksia. 

Anotaan hirvenkaatolupia hirvijaoston päätöksen mukaisesti. 

Jatketaan vesilintujen vieraslupamyyntiä. Pienriistan (jänis) lupien myyntiä jatketaan 

vierasmetsästäjille. 
 

 

KOIRATOIMINTA 

 
Jaosto anoo yhdet ajokokeet 25.11.2023. Eero Sauvolan muistokoe, joka on samalla seuran 

mestaruuskoe. Sekä kolmet hirvenhaukkukokeet 23.9.2023, 24.9.2023 ja 30.9.2023 seuran 

mestaruuskokeiksi. 

Hirv ja Karh palkintotuomarikurssi järjestetään 11.8.2023. Koirajaoston tarkempi 

toimintasuunnitelma on liitteenä. 

 

 

AMPUMATOIMINTA 
 

Jaosto järjestää useita ammuntoja harrastelijoille ja metsästäjille. Pyrkii järjestämään koulutusta.  

 

 



NUORISOTOIMINTA 

 
Jatketaan yhteistyön kehittämistä kunnan muun nuorisotoiminnan kanssa. Järjestetään eräaiheisia 

tapahtumia vuoden aikana. Jatketaan aseenkäsittelykoulutusta SimWay Huntin avulla. Osallistutaan 

alakoulun kanssa koululaisten erätaitokokemusten kartuttamiseen. 

 

KOULUTUS JA NEUVONTA 

 
Järjestetään tarvittaessa hirvenmetsästäjien koulutusta. 

Pyritään järjestämään tarvittaessa tuomarikoulutusta koirakokeita varten. 

Pyritään kouluttamaan useita henkilöitä riistan lihan arviointiin. (Metsästäjän terveys- ja 

hygieniakoulutus). Paloittelu ja lihankäsittelykurssi pyritään myös järjestämään. 
 

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA 

 
Järjestetään maanvuokraajille hirvipeijaiset pyhäinpäivänä. 

Metsästysseuran ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan nettisivuilla, seuran Facebook ryhmässä, 

yleisillä ilmoitustauluilla ja kuntatiedotteessa. 

Jatketaan hyvää yhteistyötä Hailuodon riistanhoitoyhdistyksen kanssa. 

Tehdään muiden Hailuodossa toimivien yhdistysten kanssa yhteistoimintaa.  

 

TALOUSSUUNNITELMA 
VUODELLE 2023 

 

 

TULOT     MENOT    

Metsästysluvat  30000 €  Henkilöstökulut  7000 € 

Jäsenmaksut  22000 €  Myyntiprovisiot  1200 € 

Vuokrat  2000 €  Maanvuokrat  4500 € 

Lahtivaja        3000 €  Riistanhoito  14000 € 

Koiratoiminta  800 €  Pienpetosaalispalkkiot  1500 € 

Muut tuotot  700 €  Vakuutukset  1500 € 

Avustukset  8000 €  Kiinteistökulut  16000 € 

    
 

 Matka- yms. korvaukset 

Ampumatoiminta 

         1500 

100 

€ 

€ 

      Peijaiset ja muistamiset  1200 € 

     Toimistokulut ja painatus  5000 € 

     Avustukset  3000 € 

     Koiratoiminta  1300    € 

     Kokouskulut, ilmoitukset  700 € 

     Muut toiminnan kulut  3000 € 

     Poistot  5000 € 

Tulot yhteensä  66500 €  Menot yhteensä  66500 € 

         

 

INVESTOINNIT 2023 
Ei tiedossa olevia investointeja vuodelle 2023 

       

Toiminta- ja taloussuunnitelma vahvistetaan vuosikokouksessa maaliskuussa 2023 


